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ATOME projektet. Harmonisering og udvikling af fælles specialisteksamen. Der 
sker ikke meget. Mangler penge, samarbejdende institutioner. Lidt forskellige 
retninger. Fokus på MCQ eller andre evalueringsmetoder. 
 
Jacques præsentere en gemmengang af et dokument om Mental healt in 
workplaces. Det er en opfordring til at der sættes fokus på området og der 
gøres noget.  
Der udsprang sig en diskussion af om stigningen i antallet af personer med 
arbejdsbetinget stress var evident ud fra gode videnskabelige undersøgelser 
eller det mere var den almindelige pressefokus og almindelig utilfredshed med 
tilværelsen. Ingen egentlig konklusion ud over at myndighederne mange steder, 
prioriterede ressourcer til området.  
 
Website: The European Agency har igen ændret platformen, så der er mange 
ting der er ændret og som ikke fungere optimalt. Det tekniske er svært at 
arbejde med, hvis man skal bruge alle funktionerne. Det kræver at man deltager 
i et 2 dages møde hvert år i Bilbao, hvilket er ret omkostningstungt. 
Der foreslås at der opstilles et budget for en traditionel, evt cms baseret 
hjemmeside til næste møde. 
 
Næste punkt var gruppe diskusion i de forskellige arbejdsgrupper. De 10 blev 
reduceret til 2. 
 Training 
 Synlighed og indflydelse.  
 
Gruppen der diskuterede speciallæge og videreuddannelse, besluttede at se på 
Chapter 6 og finde ud af om det skulle revideres. Det er dokumentet der 
beskriver minimumskravene til en speciallæge i Arbejdsmedicin.  
 
Der blev besluttet af afholde en konference i 2010 i Dubrovnik, med emnet 
kvalitet i undervisning og uddannelse.  Der blev nedsat en arbejdsgruppe, 
der skulle arbejde videre med dette. 
 
Der er næsten 14.000 Euro i kassen. Stadigt en del lande der ikke får betalt. 
Ikke Danmark 
 
Dick Spreyers, Holland blev valgt til ny formand og Alenka Skerjanc, Slovenien 
til sekretær. 
 
Næste møde 10. Oktober i Lisabon 


